Erbjudande för alpina klubbar
Att få vara med och bidra till utveckling av skandinavisk skidåkning är viktigt för oss på SkiStar. Därför är
det självklart att vi stöttar er som satsar på alpin verksamhet för barn och ungdomar.
Vi erbjuder er som lägger minst ett träningsläger på en SkiStar-destination ett unikt erbjudande med
fördelar för alla klubbens medlemmar.
I erbjudandet ingår:
• 40 % rabatt för ungdomar och 15 % rabatt för vuxna på SkiStar All säsongspass som gäller på
SkiStars samtliga destinationer.
• 10 % rabatt på hela sortimentet på skistarshop.com
• 20 % rabatt på utvalda raceprodukter på skistarshop.com.
• 20 % klubbrabatt på alla SkiStarshop Concept Stores.
Klubbens beställningar görs gemensamt, kontakta group@skistar.com för mer info.
Beställningsfrist för SkiStar All till klubbpris är 27/9 2018.

SkiStar All – Skandinavien och Alperna på samma säsongskort
Med SkiStar All säsongskort åker du
skidor på Skandinaviens fem största
skidorter och St Johann in Tirol i
österrikiska Alperna hur mycket du
vill, när du vill, hela säsongen.
Anslut ditt SkiStar All-kort till
MySkiStar och få fler förmåner:
· 20 % rabatt på skidvård.
· Bonus på allt du handlar hos oss

online.
· Gratis WiFi i skidanläggningen.
· Förtur på rea och
erbjudanden från SkiStar och
skistarshop.com.
Läs mer »

Alpina VM i Åre 2019 Presented by SkiStar

Den 5-17 februari 2019 står Åre för
tredje gången värd till FIS Alpine
World Ski Championships, världens
näst största vintersportevenemang
efter OS. SkiStar är officiell
titelsponsor för mästerskapet som
blir ett evenemang med en
kombination av spännande tävlingar
och upplevelser.
Nytt för i år är att ditt SkiStar Allkort gäller som entrébiljett till
alpina VM i Åre.
Läs mer »

Barmarksträning i fjällen
Under snö och skidbackar döljer sig
utmanande cykelleder och
natursköna löpspår längs myrar och
över berghällar. Träningsläger i
fjällen under barmarkssäsongen har
oanade möjligheter.
Kontakta oss så hjälper vi er
planera ert träningsläger utifrån era
förutsättningar.

Smidigt träningsläger under för- och sensäsong
För er som bokar in träningsläger tidigt eller sent på säsongen erbjuder vi bekvämligheter som
underlättar er vistelse:
• Behåll boendet, utan extra kostnad mellan era läger, om ni bokar minst tre helger i följd.
• Förvara käppar, borrmaskiner och annan utrustning i lokaler med nära anslutning till liftar
mellan era läger.
• Tillgång till rymliga lokaler i nära anslutning till skidområdet för vallning och slipning.
• Lättillgängliga konferenslokaler för teoripass eller andra gruppaktiviteter inomhus.
Erbjudanden under för- och sensäsong gäller fr.o.m. säsongsstart t.o.m. v. 50 samt v. 13–15 och kan
nyttjas på våra flesta skidorter i mån av plats.

